
مبعىن أا قد ختتار حياة الدنيا وزينتها؛ فاجتمع يف حقها السبب املقتضي الختيار الدنيا؛ وشدة األمر على رسول 

 ال تعجلي حتى ال عليك أن اهللا صلى اهللا عليه وسلم لو أا اختارت الدنيا مع أن املصلحة هلا ملا خريها قال: (

 يا رسول اهللا أفي تتعجل لكنها رضي اهللا عنها قالت: () يعين تستشريين أبويك؛ خاف أن  يكأبو تستأمري 

) فانظر إىل ما حصل من أن املرأة حىت يف بعد بقاء  والدار اآلخرة  ورسوله إني أريد اهللا   ؟ ا أستأمر أبويذه

العقد ميكن أن ختري؛ فاملهم أنه ال ميكن أن جترب امرأة على نكاح من ال تريد؛ واالستدالل حبديث عائشة 

  ؟ الل يف غري حمله؛ ألن عائشة كما تشاهدون خريت واختارت أيشاستد

   اهللا ورسوله الطالب:

يف أن يتزوجها الرسول  ....سوله بعد أن خريت هل ميكن أن ؛ فمن اختارت اهللا ور  اختارت اهللا ورسوله  الشيخ:

على التقشف  تبقني عنديساء إذا خريت وقال هلا زوجها أنت نصلى اهللا عليه وسلم؟ أبدا؛ مع أن الغرية يف ال

الغرية وتزعل، تقول وأنا ما عليه من العيش أو تريدين الدنيا تروح إىل فالن وفالن، الغالب على املرأة أا تأخذها 

ة الزوج اشك أنه البد من رض كن على كل حال الصحيح بالالرخص ببالش ل.......نبغيه ما الذي ما يبغينا 

  وأدلتها من القرآن والسنة واضح .

ويستفاد من اآلية الكرمية: أن املرأة لو رضيت الزوج على وجه غري معروف بل على وجه منكر ال يقره الشرع فإا 

)) فلو أن املرأة رضيت هذا اخلاطب لفسقه وانسالخه من الدين؛ لكن  بالمعروف ال متكن من ذلك؛ لقوله: ((

  )) . إذا تراضوا بينهم بالمعروف ها أن مينع؟ نعم له أن مينع؛ لقوله: ((فهل لوليما وصل إىل حد الكفر؛ 

بال مهر ال تأخذ منه شيء له أن مينعها ؟ نعم له أن مينعها؛ ألنه من  هولو قالت: رضيت به بال مهر ؟ أنا أريد

شرط صحة النكاح املهر؛ وهلذا إذا شرط نفي املهر فالصحيح أن النكاح باطل؛ أما إذا سكت عنه فالنكاح 

وإن  )) (( ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة صحيح وهلا مهر املثل ((

)) فهنا فرق بني أن يسكت عن املهر وبني أن يشرط  طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة

   عدم املهر .

))  ذلك (())  ذلك يوعظ به ويستفاد من اآلية الكرمية: أن احلكم أو أن األحكام كلها مواعظ؛ لقوله: ((

      يوعظ به من كان يؤمن باهللا واليوم  ام ((املشار إليه كما تقدمنا يف التفسري كلما سبق من ذكر األحك

  )) . اآلخر

      من كان منكم يؤمن باهللا واليوم  ومن فوائدها أيضا: أن مواعظ القرآن ال تنفع غري املؤمنني؛ لقوله: ((

)) فإذا وجدت نفسي ال أتعظ مبواعظ القرآن فيجب أن أمها، جيب أن أمها؛ كيف؟ أقول ملا ويش  اآلخر



ليل ؟ ألن اهللا بني أن املؤمن باهللا واليوم اآلخر البد أن يتعظ ألحكام القرآن؛ فإذا وجدت من نفسك أنك ال الد

تتعظ فامها فتش قد يكون يف القلب شيء أخل به؛ وال تعتمد على الرسوم الظاهرة، ال تعتمد على إصالح 

ان ألن؛ هذا أحيانا ال يصل إىل القلب فال ينتفع الصالة ظاهرا باحلركات واألقوال نعم؟ وال على كثرة الذكر باللس

 به؛ قد نصلي وقلوبنا غري حاضرة حينئذ ما ننتفع بالصالة يكون حيول بني هذا السقي وبني عروق الشجرة حجر

إن الصالة تنهى عن الفحشاء  ل املاء من ورائه؛ وحنن حنس بذلك عندما نقرأ قول اهللا تعاىل: ((ينفذال أصم 

مما تكرهها  باهللا عليكم هل أنت إذا سلمت من صالتك تشعر بأنك تكره الفحشاء واملنكر أكثر))  والمنكر

  قبل أن تصلي؟ اجلواب

  ال  الطالب:

اجلواب ال لنكون صرحيني، اجلواب ال إال أن يشاء اهللا؛ أحيانا جيعل اهللا تعاىل يف القلب نورا حيضر جدا  الشيخ: 

نه وتعاىل وأنت ختاطب بالشك لكن حيضر القلب فيجد اإلنسان من يف الصالة حىت كأنك ختاطب اهللا سبحا

ال ينساها وجيد بعد انصرافه كراهة للفحشاء واملنكر وحبا للخري ويود أنه يبقى مع اهللا دائما يف لذة هذه الصالة 

ع ا؟ ننظر؛  إننا جيب أن حناسب أنفسنا مبثل هذه املوازين هل مواعظ القرآن هل ننتف هذه احلال؛ فلهذا أنا أقول

  .ميانا وكلما نقصنا فاإلميان ناقصكلما كنا أشد انتفاعا مبواعظ القرآن فنحن أكل إ

)) ويشمل اإلميان  من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر مة؛ ((ايوم اآلخر وهو يوم القيالويف اآلية دليل على إثبات 

احلساب والصراط واحلوض ودنو الشمس باليوم اآلخر يشمل اإلميان بكل ما ذكر يف ذلك اليوم من البعث و 

والعرق وغري ذلك مما ذكر يف الكتاب والسنة جممال أحيانا ومفصال أحيانا؛ بل قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا: إنه 

 يدخل يف اإلميان باليوم اآلخر كل ما أخرب به النيب صلى اهللا عليه وسلم مما يكون بعد املوت حىت فتنة القرب

   )) . من كان منكم يؤمن باهللا واليوم اآلخر (( ومسي ذلك اليوم اآلخر مر علينا .. القربوعذاب القرب ونعيم 

)) تزكية تنمي النفس،  ذلكم أزكى لكم ومن فوائد اآلية الكرمية: أن االتعاظ بأحكام اهللا تزكية للنفس؛ لقوله: ((

ومل يقيد حمل الزكاء ليكون ذلك عاما ))  أزكى لكم تنمي اإلميان، تنمي األخالق، تنمي اآلداب؛ فهنا قال: ((

إذا فيستفاد من ذلك: ))  قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يف كل شيء؛ وكل إنسان يطلب الزكاء ((

  أنه كلما كان اإلنسان أشد تطبيقا ألحكام اهللا كان ذلك أزكى له.

لبدنه ؟ لقلبه، لقلبه؛ ألن بعض ويستفاد من ذلك أيضا: أن تطبق األحكام أطهر لإلنسان؛ أطهر لقلبه وإال 

األحكام ما هلا تعلق بتطهري البدن، الوضوء والغسل فيه تعلق لتطهري البدن لكن بعضها ليس فيه؛ لكن أطهر 

للقلب؛ ولكن ثق بأنه كلما طهر القلب طهر البدن؛ ولذا جتد عند اإلنسان املؤمن حقا عنده من احليوية والنشاط 



غريه يعرف ذلك يف وجهه؛ اإلنسان ـ والعياذ باهللا ـ صاحب املعاصي مظلم الوجه،  والسرور والفرح ما ليس عند 

كاسف البال، لو فرح مبا فرح من زهرة الدنيا أحيانا فهو فرح خادع؛ لكن املؤمن الذي شرح اهللا صدره لإلسالم 

نقول: إن طهارة  ،ا هو قدقد نقول أيضا إن طهارة القلب؛ بل نقوهلا مفوامتأل قلبه بنور اهللا وهدايته ليس كذلك؛ 

   القلب الشك إا تطهر البدن، وأسعد الناس بالدنيا أطهرهم قلبا .

)) ووجه  واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون اإلنسان يف علمه؛ لقوله: (( ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل نقص

نسان؛ ألن نفي العلم عن اإلنسان، ألن نقصانه بطريقني: إثبات علم اهللا؛ ونفيه عن اإلإثبات النقصان، أو وجه 

تعلم،  ماالنفي فقط ما يدل على شدة النقص؛ لكن نفي مع إثبات أشد؛ فمثال أنا إذا قلت: أنا أعلم وأنت 

يا أبت إني قد جاءني  أشد وقعا يف قويل أنت ال تعلم؛ وهلذا من أدب ابراهيم عليه السالم مع أبيه أنه قال: ((

)) ما قال: إين أعلم منك، أو إنك ما عندك علم؛ فاملراتب ثالثة؛ فرضا يقول اإلنسان:  من العلم ما لم يأتك

؛ لكن أنا علم  أنا عندي من العلم ما ليس عندك ، وهذا أوضح ما يكون؛ ألن هنا يشعر بأن لدى املقابل

يكون أعلم منك؛  عندي ما ليس عندك؛ وال يلزم من قول اإلنسان لغريه: أنا عندي من العلم ما ليس عندك أن

ألنه قد يكون عندي علما مثال بالنجارة وأنت ما عندك علم بالنجارة؛ لكن عندك علوم أخرى أكثر من 

  النجارة، أليس كذلك؟ 

ه نفى عنه اجلهل؛ وتارة يقول: أنا أعلم ثانيا: أن تقول: أنت ال تعلم هذا الشيء، وهذه أشد من األوىل؛ ألن

يها إثبات فضل املتكلم على املخاطب وفيها انتقاص أيش؟ املخاطب؛ وهنا قال وأنت ما تعلم، هذه أشد؛ ألن ف

)) فإذا كان اهللا يعلم وحنن ال نعلم فإن مقتضى ذلك أن نستسلم غاية  واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون اهللا: ((

رع فليست االستسالم ألحكامه سبحانه وتعاىل، وأن ال نعارضها بعقولنا مهما كانت العقول إذا خالفت الش

بعقول حقيقة؛ وهلذا ينعى اهللا على الكفار واملشركني ينعاهم بعدم العقل؛ فكل ما خالف الشرع فليس بعقل، 

نسميه ذكاء وعقل إدراك ولكنه ليس عقل تصرف ورشد؛ وما أحسن عبارة لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 

أوتوا ذكاء ومل يؤتوا و  نعم؟ ندهم فهم لكن ما عندهم علممل يؤتوا علوما، عو قال يف أهل الكالم: إم أوتوا فهوما 

ومل وعندهم فهم لكنهم حرموا من العلم ومن الذكاء الذي هو مثرة العلم؛  كاءذ كاء عندهم ذ زكاء نعم؟ أوتوا 

ما ونقص اإلنسان؛ و وعال زكاء نعم؟ املهم أن اهللا بني لنا يف هذه اآلية كماله جل  وتوا زكاء من أين؟ من التزكيةي

أن يبني نقص اإلنسان وكمال اخلالق، أن يبني نقص املخلوق وكمال اخلالق؛ اقرأ قوله:  أحسن مثل هذا اجلمع 

)) وإن كانت آية  يبقى وجه ربكو )) وهلذا (( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام ((

كل من عليها فان ويبقى وجه  ونقص هذا (( مستقلة لكن مرتبطة مبا قبلها ارتباطا وثيقا حىت يتبني كمال هذا



ان نقص أو أن الناس يفنون؛ إمنا يريد بيوجل ال يريد من هذه اآلية أن يبني أن الناس فانني،  )) واهللا عز ربك

)) هنا يقول:  كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام البشر أو نقص اخللق وكمال اخلالق ((

  ))؛ والنفي هنا قد يقول القائل: هل هو سلب مطلق أو سلب إضايف ؟  تم ال تعلمونواهللا يعلم وأن ((

  إضايف: الطالب

وما أوتيتم أي نعم إضايف هو النسيب وليس سلبا مطلقا؛ ألن لدينا علما لكن ناقص كما قال تعاىل: (( الشيخ: 

  اهللا سبحانه وتعاىل . )) فنحن عندنا علوم ولكنها قليلة وال تنسب إىل علم من العلم إال قليال

    )) والوالدات يرضعن أوالدهن مث قال اهللا تعاىل: ((

  ؟... الطالب:

  أو املعروف، املعروف واجب واإلحسان سنة ذكرنا هذا؛  الشيخ:

  )) فأمسكوهن  : ((تعاىل  الفاء يف قوله الطالب:

  نعم؟الشيخ:

  ؟ ذا تدل على ما )) فبلغن أجلهن فأمسكوهن الفاء يف قوله تعاىل: ((  الطالب:

  على ما عطفت ؟الشيخ:

  على ماذا تدل ؟  الطالب:

  ... ريحسحني أن تبلغ أجله فهو إما إمساك أو ت أنه منعلى  الشيخ:

الذين يقولون إننا نقرأ آيات الصفات وأحاديثها وال نقول فيها شيء، ال نثبت معىن خالف الظاهر وال  ةفوضامل

معىن يوافق الظاهر بل نفوض أمرها إىل اهللا، نقول ما علينا إال التالوة وأا مبنزلة ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء 

بعض املفوضة يتناقض ويقولون: حنن ما ندري ماذا  حروف هجائية ما هلا معىن على أن بعضهمكأا إىل آخرها،  

وقد  تتناقضون ؟ تقول ما أراد ظاهرها أراد اهللا ا لكننا نعلم أنه مل يرد ظاهرها؛ طيب كيف باألول تفوضون مث

واعلموا  بني شيخ اإلسالم رمحه اهللا تناقض هذه الطائفة منهم؛ املفوضة هل نقول إن هذه اآلية ترد عليهم؟ ((

ألننا إذا مل نعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل له علم يدرك به ما نفعل فال فائدة من قوله:  )) اهللا بكل شيء عليمأن 

أخبث من  املفوضة يا إخوان)) نعم ميكن فيها رد؛ والشك أن مذهب  اعلموا أن اهللا على كل شيء قدير ((

قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف كتابه " الرد مذهب أهل التحريف أخبث؛ وهو شر أقوال أهل البدع واإلحلاد كما 

على املنطقيني" يقول هذا القول من شر أقوال أهل البدع واإلحلاد يقول: و به استطاعت الفالسفة املنكرون 

قالوا   لللصفات بل املنكرون للخالق، بل املنكرون لليوم اآلخر، بل املنكرون للخالق؛ ويش قال أهل التخيي



مثل الصبيان ما تدرون ويش اهللا أراد؛ لكن حنن الفحول الذين عرفنا ماذا أراد اهللا، ويش أراد روحوا  أنتم جهال 

؛ رب وال جنة وال نار وال حساب وال شيء، وما هو إال ختييل حقيقة، ما يفما له  لاهللا؟ قالوا: أراد اهللا التخيي

املراد وأنتم ما عرفتم املراد؛ وإن كان قوهلم  انوقالوا: حنن أوىل منكم أيها املفوضة؛ ويش لون أوىل منا؟ ألننا عرف

هذا خطأ بالشك كما سيبني قريبا إن شاء اهللا؛ لكن الكالم على إن مذهب أهل التفويض جيعل الناس أميني بل 

جيعلهم صبيانا؛ كيف اهللا ينزل علينا آيات يف الوضوء والطهارة والصالة وما أشبه ذلك ما نعرف معناها وما يتعلق 

اء والصفات ما نعرفه هذا معقول؟ غري معقول وال ميكن أن نعبد ربا حق العبادة إال وحنن نعرف من أمسائه باألمس

إال بطريق السلف؛ حنن  قحامهمإو حامهم فوصفاته ما تقوم به العبادة؛ أما الرد على أهل التخييل فال ميكن إ

   حلقيقة اليت عليها هذه الصفات ما ندركها .نقول ماذا أراد ربنا بكالمه وأنه حق على حقيقته لكن الكيفية وا

)) خربه؛ فاجلملة خربية لكنها مبعىن اإلنشائية، أي مبعىن األمر؛ قال أهل العلم وإمنا تأيت اجلملة  يرضعن مجلة ((

  اخلربية مبعىن األمر مبالغة يف حتققها وامتثاهلا يعين كأن األمر مفروغ منه والبد منه .

)) أوالدهن يشمل الذكور واإلناث؛  يرضعن أوالدهن اسم فاعل يعين الاليت ولدن (( )) والوالدات وقوله: ((

يوصيكم اهللا في  ألننا ذكرنا مبا سبق أن الولد يف اللغة العربية على الذكر واألنثى؛ ودليل ذلك قوله تعاىل:((

  )) . أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين

حلول مبعىن السنة وهي اثنا عشر شهرا هالليا؛ فإذا قيل: حولني )) ا يرضعن أوالدهن حولين كاملين وقوله: ((

)) فالصفة هنا  كاملين فهي سنتني؛ فاملعىن سنتان أربعة وعشرون شهرا؛ مث أكد اهللا هذين احلولني بقوله: ((

ظري ذلك ون )) حولين كاملين فقال: (( ؛ا أو ما قارب التماممبالكمال لئال يتوهم واهم أن املراد باحلولني متامه

)) فأكدها بكاملة مع أا  فصيام ثالثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملةقوله تعاىل: (( 

  فصلت الثالثة عن السبعة مل تكن عشرة؛ فبني اهللا أنه عشرة كاملة .انعشرة لئال يتوهم واهم أنه ملا 

  "بد له من متعلق كسائر املواضع كما قيل: )) اجلار وارور هنا ال لمن أراد أن يتم الرضاعة وقوله: ((

        البـد  للجار  مـن  التعـلق         بفعل  أو  معناه  نحو  مرتق                                  

  ."واستثن كل زائد  له عمل        كالباء ومن والكاف أيضا ولعل 

)) فيكون املراد  يرضعن أوالدهن مباذا؟ قيل: إنه متعلق بقوله: (()) هذا اجلار وارور متعلق  لمن أراد فقوله: ((

فإن أرضعن لكم فآتوهن  )) األزواج؛ ألم هم الذي يرضع هلم كما قال اهللا تعاىل يف سورة الطالق: ((من  بـ((

أراد أن )) يعين يرضعن األوالد للذي  يرضعن أوالدهن )) وعلى هذا فاجلار وارور متعلق بالفعل (( أجورهن

يتم الرضاعة، من أين؟ من األزواج؛  وقيل: إن اجلار وارور متعلق مبحذوف تقديره: ذلك، أي ذلك احلكم وهو 



)) الزوجات  من إرضاع املرأة أي الوالدة ولدها حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة؛ فيكون املراد بـ((

  على التقدير األول . املرضعات، أو تكون شاملة هلن وللمولود هلا خبالفه

  شهرين)) أي أن يأيت ا على وجه التمام فإا ال تنقص عن  لمن أراد أن يتم الرضاعة وقوله: ((

  حولني  الطالب:

وهل تزيد ؟ ينظر يف حال الطفل إن بقي حمتاجا إىل اللنب زيد بقدره وإن مل يكن حمتاجا فقد  ؛نعم حولني الشيخ:

)) هي بالنصب على أن أن مصدرية على أن وقرء  لمن أراد أن يتم الرضاعة انتهى؛ وقوله سبحانه وتعاىل: ((

 وقوله: (( )) يتم الرضاعة لمن أراد أن )) على أن أن خمففة من الثقيلة؛ قال: (( أن يتم الرضاعة شاذا ((

   )) هي مصدر أو اسم مصدر مبعىن اإلرضاع الذي حيتاجه الطفل . الرضاعة

))  على المولود )) اإلعراب أظنه واضح وهو أن (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف قال: ((

المولود        وعلى  باملولود؛ (()) فهي متعلقة  له مؤخر؛ وأما (( )) مبتدأ رزقهن جار وجمرور خرب مقدم؛ و((

)) من املولود له ؟ قد يكون الزوج وقد يكون السيد إذا كانت الوالدة أمة، كذا؟ وقد يكون غري ذلك نعم؟ لو  له

)) ومل يقل: وعلى الوالد؛ قال بعضهم  المولود له فرض؛ لكن ما يتصور إال بالزوج أو السيد؛ وقوله: ((

مولود له؛ وأما الفائدة فهي التفنن يف العبارة، والدة و  الثانية معنوية؛ أما الفائدة اللفظيةلفائدتني؛ إحدامها لفظية و 

)  أنت ومالك ألبيك املعنوية فألن الوالد موهوب له؛ فالولد هبة لوالده؛ وهلذا قال النيب عليه الصالة والسالم: (

 وعلى المولود له ((  )) فلهذا عرب بقوله: فهب لي من لدنك وليا فكأنه موهوب له هذا الولد؛ وقال زكريا: ((

)) ما يكسوا  وكسوتهن )) الرزق مبعىن ما يرتزق به اإلنسان من طعام وغريه؛ وقوله: (( رزقهن وكسوتهن )) ؛ ((

به اإلنسان بدنه؛ وقد مر علينا أن الكسوة نوعان: كسوة ضرورية البد منها؛ وكسوة كمالية ذكرا يف قوله تعاىل: 

لسوءة ل)) فالريش لباس اجلمال والزينة؛ واملواري  آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشايا بني  ((

لباس الضروري؛ وبيننا أيضا فيما سبق احلكمة يف أن اهللا تعاىل جعل لإلنسان كسوة خارجية منه غري متصلة الهو 

يفعل ما يكسوا به عورته وحينئذ ينتقل من  ، ما هي؟ أن يشعر اإلنسان بأنه عار إال أنبه ككسوة احليوان مثال

ولباس التقوى ذلك  لباس احلسي إىل اللباس املعنوي كما قال تعاىل: ((الالعورة احلسية إىل العورة املعنوية ومن 

  )) . خير

يعين أن يرزقهن وأن يكسوهن باملعروف  )) متعلق مباذا؟ برزق بالمعروف )) (( وكسوتهن بالمعروف وقوله: ((

أي مبا تعارفه الناس بينهم، ومبا أقره الشرع؛ فاملعروف من العبادات ما أقره الشرع واملعروف من العادات ما أقره 

  أهل العرف؛ وهنا إطعام الزوجة وكسوا من العبادات أو من العادات ؟ أو منها ؟ 



  منهما الطالب:

ذا أوجب اهللا على اإلنسان أن يرزق زوجته ويكسوها؛ فهي من العبادات لكنه حق ؛ وهلمنهما مجيعا الشيخ:

)) مبا تعارفه الناس بينهم، ومبا  بالمعروف آلدمي ليس حقا هللا؛ وهو من العادات أيضا جلريان العادات به؛ إذا ((

، أي أنه يلزمه أن ينفق )) يشمل الزوج املفارق واملصاحب وعلى المولود له عرفه الشرع فأقره؛ وقوله هنا: ((

على املرضعة سواء كانت يف حباله أم مل تكن؛ ولكن إن كانت يف حباله فإنه يسمى نفقه؛ وإن كانت يف غري 

 فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروفكما قال تعاىل يف املطلقات: ((   ةحباله يسمى أجر 

؛ طلقة وغري املطلقة؛ وطعام غري املطلقة وكسوا واجب بكل احلال))  فإن قلت: اآلية هنا تشمل كما ذكرنا امل

أفال ميكن أن تقولوا إننا نوجب عليه مع النفقة الواجبة بالزوجية أجرة لإلرضاع ؟ قلنا: القول الراجح أننا ال نوجب 

)) كأن سائال  والوالدات يرضعن أوالدهن عليه ذلك، ال نوجب عليه أجرة لإلرضاع؛ فكأن اهللا ملا قال: ((

سأل: إذا ما الذي على املولود له؟ فبني أن على املولود له رزقهن وكسون؛ وحينئذ بني اهللا عزوجل أن قيام الزوج 

املرأة ولدها؛ مث إنه قد تكون املرأة مع زوجها وال جيب اإلنفاق إرضاع أو قيام املولود له بالرزق والكسوة يف مقابلة 

  عليها، مىت؟

  شزت إذا ن الطالب:

   ويف هذه احلال جيب عليه أن ينفق عليها مقابل اإلرضاع. تإذا نشز  الشيخ:

)) التكليف معناه إلزام ما فيه مشقة؛ وهلذا إذا محلت شيئا  تكلف )) (( ال تكلف نفس إال وسعها وقوله: ((

زم اهللا عزوجل نفسا إال كلفين، أو هذا كلفين؛ فالتكليف يف اللغة إلزام ما فيه مشقة يعين ال يليثقيال قلت: هذا 

وسعها أي طاقتها، وهذا شامل فيما جيب هللا وفيما جيب بأمر اهللا لعباد اهللا؛ فإنه ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها؛ 

شرعا وال يلزم شرعا بشيء ال يستطيعه يوجب والتكليف هنا شرعي وإال قدري؟ شرعي، شرعي؛ فإن اهللا ال 

يكلف اإلنسان ما يشق عليه ليبتليه هل يصرب أو ال ا فإن اهللا عزوجل قد اإلنسان وال يدخل حتت وسعه؛ أما قدر 

  .وهذا معلوميصرب 

)) على أنه مفعول ثان  يكلف (( )) ؟ وسعها )) ما الذي نصب (( ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها وقوله: ((

مفرغا لتفريغ العامل للعمل )) وهذا النوع من االستثناء يسمى استثناء  نفسا )) واملفعول األول (( يكلف (لـ(

 كما قال اهللا تعاىل: ((يف كل شيء  قاعدة قاعدة عامة ال)) وهذه  ال تكلف نفسها إال وسعها فيما بعد إال؛ ((

)) وسيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف الفوائد ذكر  ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

   ة العامة .ما يؤخذ من هذه القاعدة الشرعي



 :)) يقول ال تضار )) فعلى قراءة فتح ((ال تضار )) و(( ال تضار )) فيها قراءتان: (( ال تضار والدة بولدها ((

)) فعل مضارع منصوب بال الناهية وعالمة نصبه فتحة ظاهرة يف آخره؛ صح؟ خطأ؛  تضار )) ناهية؛ و(( ال ((

إذا نقول: ال ناهية، والناهية ما تنصب، وليس يف اللغة ال تنصب  ال؛ عندنا اآلن الفعل مفتوح؛ الكسر؟ طيب

)) فعل مضارع جمزوم بال الناهية وعالمة جزمه السكون وحرك  رتضا املضارع أبدا؛ وعلى هذا فنقول: ال ناهية ((

لتقاء بالفتح اللتقاء الساكنني نعم؟ فإن قلت: ملاذا مل حيرك بالكسر؟ ألن التحريك بالكسر هو الغالب يف ا

فتح أخف فلهذا اختري الفتح؛ أما على قراءة الرفع ال)) ؟ فاجلواب: أن  لم يكن الذين كفرواالساكنني مثل: (( 

 تضار ظاهرة؛ ولكن ماذا تقولون هل (()) فعل مضارع مرفوع بضمة  تضار فإن ال نافية؛ وهلذا ما عملت  ؛ و((

فاعل خطأ، مبين للمفعول خطأ؛ يصلح هلما ؟ يصلح، )) مبين للفاعل؟ أو مبين للمفعول ؟ إن قلت: مبين لل

)) إذا  ال تضار مثل خمتار؛ هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول؟ يصلح؛ والذي يعني أحدمها؟ السياق؛ هنا ((

كذا؟ نعم، ال تضارر   ولدها،بوالدة اإلدغام هكذا: ال تضارر فك )) مبنية للفاعل صار تدخل  تضار قلنا: إن ((

هكذا: ال تضارر مثل ال تضارب  للمفعول صار ةال جتاهد ال تقاتل ال تضارر؛ وإذا قلنا إا مبني مثل ال تضارر

إذا فاللفظ مشرتك بني اسم الفاعل واسم املفعول؛ وقد ذكرنا فيما سبق من  هنا ال تقاتل ال جتاهد وما أشبهها؛

عليهما، وأن هذا من بالغة  لتمحنهما فوائد التفسري أنه إذا كانت اآلية صاحلة ملعنيني فأكثر ال تناقض بي

ال تضارر والدة بولدها؛ من القرآن؛ فإن تناقضا أخذ بالراجح؛ هنا ال يتناقضان ولنفسرها على أنه مبين للفاعل 

  ، املضارر؟املراد

  املولود. الطالب:

جرة كثرية ال يستطيعها أو املولود له يعين ال تضار الوالدة املولود له فتحمله ما ال يستطيع بأن تطلب منه أ الشيخ:

فتحرج املولود له بطلب املرضعات، هي فيها لنب لكنها تقول خلوه يتعب يروح يدور  متتنع من إرضاع ولدها

))  ال تضار والدة بولدها مضارة، واملضارة يف الشرع ممنوعة حمرمة؛ إذا (( املرضعات هذه مضارة أو ال؟ نعم

للمضارة أحدمها أن تطلب من األجرة أو النفقة ما ال يطيق؛ والثاين: أن متتنع  املضارر هو املولود له وذكرنا مثالني

من إرضاعه لتحرج والده، فيها لنب ولكن تقول أنا أريد أن أضيق على هذا الرجل فنهى اهللا عزوجل عن ذلك؛ 

على من؟ على املولود له ؛ فالنهي هنا منصب ةة للمفعول ال تضارر والدنيأما إذا قلنا، أما إذا فسرناها على أا مب

يعين ال يضار املولود له الوالدة؛ ومباذا يضارها؟ ال يضارها مبنعها من إرضاع ولدها بأن تطلب أن ترضع ولدها 

ه، هذه مضارة هلا؛ ألن لألم شفقة وحنانا يتطلبان أن ترضع الولد؛ كذلك يضار يأنا ال أريد أن ترضع فيقول: ال

تتمكن منه، ال تتمكن منه إما مبرض يف ثديها أو بنقص اللنب أو ما أشبه ذلك؛ بولدها بأن يلزمها به وهي ال 



مياطل حبقها من النفقة أو من األجرة فإن ذلك  املهم أن يلزمها مبا ال تطيق هذا من املضارة؛ ومن املضارة أيضا أن

  من املضارة .

ال؛ إن قلنا انتظار مبين للمفعول فهي نائب  )) كيف نعرا؟ إن قلنا انتظار مبين للمفعول فهي ؟ والدة وقوله: ((

قراءتني تدل ال على)) نكرة يف سياق النهي أو النفي والدة  لفاعل فهي فاعل؛ وقوله: ((لفاعل؛ وإذا قلنا مبين 

ل ألي والدة أن تضار بولدها حىت لو كان بني الزوج وبني هذه الوالدة لو كان بينهما عداوة حيعلى العموم أي ال 

إنه ال جيوز أن يضارها بولدها؛ ألن هذا حق ملن؟  هلا ولدها؛ فال ميكن أن يضارها به؛ وهلذا جاءت شخصية ف

  والدة منكرة حىت تعم كل والدة .

  طيب وهل يدخل يف ذلك البهائم ؟ 

  ما يدخل  الطالب:

  ما يدخل فيه؟ يعين جيوز لإلنسان أن يضار البهيمة بولدها؟  الشيخ:

  ال الطالب:

  إذا ويش هو؟  الشيخ:

  ما يؤخذ من هذه اآلية . الطالب:

نعم ما يؤخذ من هذه اآلية؛ ألن اآلية يف سياق يف بين آدم إمنا يؤخذ من طريق آخر، من أحاديث   الشيخ:

   أخرى وهي وجوب الرمحة باحليوان .

))  مولود ؛ و(()) يعين وال يضار مولود له بولده؛ الواو حرف عطف وال نافية وال مولود له بولده قال: ((

  )) ؟  مولود معطوف على والدة؛ فكيف تعرب ((

  على الوجهني  الطالب:

))  والدة )) فاعل فأعرب هذا نائب فاعل، وإن أعربت (( والدة على الوجهني؛ لكن إذا أعربت (( الشيخ:

ولكن إذا   شيء يوافقه يف اإلعراب فقط دون املعىن؛على نائب فاعل فهذا فاعل؛ وهذا غريب أن يعطف شيء 

كان يف املعىن رت شي؛ ألن املعروف أن املتعاطفني كان خيالفه املعىن فاألوجه أن يقدر الفعل مبنيا ملا يناسب اإلعراب

فتها عل:"الذي دل عليه العامل؛ فإن كانا خيتلفان وجب أن يقدر للمعطوف فعال يناسبه كما يف قول الشاعر: 

طوف على تبنا؛ ألنه ما يستقيم املعىن؛ وإمنا نقول: وسقيتها؛ وعلى هذا ؛ ما نقول ماء باردا مع" تبنا وماء باردا

)) كيف يضار املولود  وال مولود له بولده )) معموال له؛ وقوله: (( مولود فالبد أن يقدر فعال بعد ال يكون ((

ه، أو بزيادة ه باإلنفاق على ولده، بطلب اإلرضاع لولدسبقت ذكر الصورتني: تضاره املرأة بإحراجبولده؟ له 



النفقة أو األجرة؛ فإن كان هو الذي يضار؟ فإنه يضار املرأة املولود هلا الوالدة مباذا؟ مبنع إرضاعه أو إلزامها مبا ال 

  تتحمل، أو مماطلته حبقوقها 

  نقص األجرة  الطالب:

   )) وال مولود له بولده هذه من املماطلة؛ ((أو نقص األجرة  الشيخ:

 ذلك مثل  جار وجمرور خرب مقدم؛ و(( )) على الوارث )) (( وعلى الوارث مثل ذلك ((قال اهللا عزوجل:  

مؤخر؛ وقد مر علينا يف أصول الفقه أن على من األدوات اليت تدل على الوجوب؛ فإذا قيل: عليك   )) مبتدأ

           )) يعين وجيب على الوارث مثل ذلك على الوارث مثل ذلك كذا، يعين واجب عليك؛ ((


